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ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਤਬਦੀਿੀਆ ਂਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ– ਤੁਹਾਡ ੇਪਲਰਵਾਰ, ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਵੱਚ। ਉਸ ਨਾਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ 
ਬਹੁਤ ਥਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ 
ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਲਜਹਾ ਮਲਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਗਾਤਾਰ 
ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਵੱਚ ਫੱਲਸਆ ਹੋਇਆ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 
ਪਲਹਿਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਿ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜਾਂ 
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਿ ਉਨਾ ਜੁਲੜਆ ਹੋਇਆ ਮਲਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਮਲਹਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ 
ਸਿਾਹ ਨਾਿ ਲਬਹਬਿ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਭਾਲਵਕ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ
ਦੂਸਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਲਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਲਹਸਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਰੈਂਲਿੰਗ ਸਮਹੂਾਂ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਸਾਧਨ ਭਾਗ ਦੇਖੋ।

ਪਜਿਵਾਿ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ  

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਜ਼ੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ!” ਪਰ ਚੰਗੇ  
ਸਮੇਂ ਇੰਨ੍ਹੇਂ  ਵਧੀਆ ਸੀ ਲਕ ਮੈਂ ਲਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਪਨਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਿਿੈਂਸੀ
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦ ੇਲਖਆਿ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣ ੇਲਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਿ 
ਗੱਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਿ ਇੱਕ ਰਲਜਸਿਰਡ ਨਰਸ ਦੇ 
ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਹੈਿਥਲਿੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 (ਲਦਨ ਦੇ 
24 ਘੰਿ,ੇ ਹਫਤੇ ਦ ੇ7 ਲਦਨ) ਤ ੇਫਨੋ ਕਰੋ। ਲਡਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਚੰਤਾ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਸਹਤ ਦੇਖੋ।

ਖਤਿਾ
ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਹਲਾਓ (shake) ਨਾ। 

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਹਿਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲਦਮਾਗ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੌਤ  
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਮਲਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਨਯੰਤ੍ਰਣ 
ਗੁਆਉਣ ਵਾਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਥਾਂ  
ਤੇ ਲਿਿਾਓ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੱਿ ਜਾਓ। ਰੋਣਾ ਦੇਖ ੋਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ 
ਿਈ purplecrying.info ਤੇ ਜਾਓ। 

ਮਾਯੂਸੀ ਨੰੂ ਦੂਿ ਕਿਨਾ
ਅਜ਼ਮਾਓ:

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਲਕਸੇ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਮੰਿਾਂ ਿਈ 
ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਿੇ ਜਾਣਾ

• ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਲਰਵਾਰ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਿਈ 
ਕਲਹਣਾ ਤਾਂਲਕ ਤੁਸੀਂ ਝਪਕੀ ਿੈ ਸਕੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਿ ਕੁਝ 
ਸਮਾਂ ਇਕੱਿਾ ਲਬਤਾ ਸਕੋ

• ਆਪਣੇ ਪਲਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਿ ਕਰਨਾ ਲਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ

• ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

• ਹੋਰ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਨਾਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_resources-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_emotional-health-pa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/BBC_crying-pa.pdf
http://purplecrying.info
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